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Monija Wear ondersteunt u met een totaalpakket van persoonlijke 

beschermingsmiddelen (PBM) en beroepskleding. Bescherming van top tot teen 

inclusief een uniforme en professionele uitstraling van uw medewerkers. 

Gericht op optimale veiligheid en comfort tijdens het werk hebben wij een 

selectie gemaakt van gelaatsbescherming, handbescherming, voetbescherming 

en kleding. Onze aanpak is persoonlijk en effectief.

Op onze website www.monijawear.nl plaatsen wij continue de meest recente  

producten. Met een online formulier kunt u op de website een bestelling 

plaatsen. Wij houden voor uw bedrijf een bestelhistorie bij die u te allen tijde kunt 

opvragen. De in deze brochure opgenomen prijzen zijn exclusief btw.

Verplichtingen voor de werkgever

Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gratis ter beschikking worden gesteld 

aan de werknemer. De werkgever moet de noodzakelijke instructies overbrengen 

voor het correct gebruik en onderhoud. Hij moet bovendien duidelijk aangeven 

wanneer een PBM verplicht is. De werkgever staat in voor het onderhoud, 

het herstellen en het desinfecteren van het persoonlijk beschermingsmateriaal. 

Bij slijtage of andere gebreken moet hij tijdig de producten vervangen.

Verplichtingen voor de werknemer

De werknemer is verplicht de PBM te gebruiken die door de werkgever wordt 

opgelegd. Hij is verplicht deel te nemen aan voorlichting en instructie. 

Hij moet eveneens op de juiste wijze zijn PBM onderhouden en opslaan.

In principe mogen werknemers hun PBM niet mee naar huis nemen.

De beschermingsmiddelen moeten op de arbeidsplaats op een gepaste manier 

worden opgeslagen. De werkgever kan hier echter uitzonderingen op maken.

Denk eraan dat een PBM in de regel altijd persoonlijk is. Dit betekent dat 

ze niet achtereenvolgens mogen worden gedragen door verschillende 

werknemers. Hierop kan echter een uitzondering worden gemaakt indien ze 

bij elke verandering van gebruiker voldoende worden gereinigd, ontstoft of 

gedesinfecteerd.



PRS5500EKO/6
Gelaatsbeschermkap tegen vlambogen voor de elektromonteur met doorlopende flap.

EG type beproeving volgens EN166-170 en GS-ET-29 (CE0340).

Vlamboogklasse 1. (4kA-0,5sec-350mm)

Lichttransmissie >75% = klasse 0

Gelaatsbescherming tegen vlambogen bij kortstondige schakel- en andere werkzaamheden die onder 

spanning uitgevoerd worden zoals in kabelverdeelkasten,

huisaansluitkasten en bij het wisselen van kWh-meters.

Insteken en trekken van mespatronen, vervaardigen van aftakmoffen en vergelijkbare werkzaamheden.

Deze gelaatsbeschermkap biedt geen mechanische bescherming.

Van deze artikelen zijn eventueel ook reservevizieren te bestellen.

Materiaal venster: 1,5mm dik acetaat

Materiaal kap: NOMEX 3T/A    Prijs per stuk bruto ex. BTW€€ 325,10

PRS5500EKO/K/6N
Kunststof doorkijkvenster ten behoeve van vervanging gelaatsbeschermingskap PRS5500EKO/6.

Materiaal venster: 1,5mm dik acetaat     Prijs per stuk bruto ex. BTW €€49,60

PRS5520EKO
Gelaatsbeschermkap tegen vlambogen voor de elektromonteur met doorlopende flap.

EG type beproeving volgens EN166-170 en GS-ET-29 (CE0340).

Vlamboogklasse 2. (7kA-0,5sec-350mm) 

Ons product heeft een aanvullende beproeving met 8kA-0,5sec-350mm.

Lichttransmissie >75% = klasse 0

Gelaatsbescherming tegen vlambogen bij kortstondige schakel- en andere werkzaamheden die onder of in de 

nabijheid van onder spanning staande delen uitgevoerd worden zoals in kabelverdeelkasten, huisaansluitkasten 

en bij het wisselen van kWh-meters.

Insteken en trekken van mespatronen, vervaardigen van aftakmoffen en vergelijkbare werkzaamheden.

Deze gelaatsbeschermkap biedt geen mechanische bescherming.

Van deze artikelen zijn eventueel ook reservevizieren te bestellen.

Materiaal venster: 1,5mm dik acetaat

Materiaal kap: NOMEX 3T/A   Prijs per stuk bruto ex. BTW€€€363,60

PRS5520ER
Kunststof doorkijkvenster ten behoeve van vervanging gelaatsbeschermingskap PRS5520EKO.

Materiaal venster: 1,5mm dik acetaat  Prijs per stuk bruto ex. BTW € 90,40

PRS5530EKO_ATPV
Gelaatsbeschermkap tegen vlambogen voor de elektromonteur met doorlopende flap.

EG type beproeving volgens EN166-170 en GS-ET-29 (CE0340).

Vlamboogklasse 2. (7kA-0,5sec-350mm) 

Ons product heeft een aanvullende beproeving met 10kA-0,5sec-350mm.

Beproeving volgens ASTM F2178 - 12; ATPV 14cal/cm².

Lichttransmissie >50% <75% = klasse 1

Gelaatsbescherming tegen vlambogen bij kortstondige schakel- en andere werkzaamheden die onder of in de 

nabijheid van onder spanning staande delen uitgevoerd worden zoals in kabelverdeelkasten, huisaansluitkasten 

en bij het wisselen van kWh-meters.

Insteken en trekken van mespatronen, vervaardigen van aftakmoffen en vergelijkbare werkzaamheden.

Deze gelaatsbeschermkap biedt geen mechanische bescherming.

Van deze artikelen zijn eventueel ook reservevizieren te bestellen.

Materiaal kap: NOMEX 3T/A   Prijs per stuk bruto ex. BTW €€384,10

PRS5530ER
Kunststof doorkijkvenster ten behoeve van vervanging voor gelaatsbeschermingskap PRS5530EKO.

Materiaal venster: 1,5mm dik acetaat  Prijs per stuk bruto ex. BTW €€122,50

Gelaatsbescherming
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PRS5501E-EN50365-R
Helm voor mechanische bescherming.

Helm voor de elektromonteur.

Type beproefd volgens EN397 + EN50365 1000V AC.

Geschikt voor werken aan of in de nabijheid van onder spanning staande delen.

Materiaal: glasvezelversterkt Polycarboaat

Kleur: rood   Prijs per stuk bruto ex. BTW € 49,20

PRS5501E-EN50365-W
Helm voor mechanische bescherming.

Helm voor de elektromonteur.

Type beproefd volgens EN397 + EN50365 1000V AC.

Geschikt voor werken aan of in de nabijheid van onder spanning staande delen.

Materiaal: glasvezelversterkt Polycarboaat

Kleur: wit  Prijs per stuk bruto ex. BTW € 49,20

PRS5500E_AS12G-U
Gezichtsbeschermkap met elastische bevestigingsband.

Vlamboog Klasse 2 ATPV 12 cal/cm² excl. helm.

Gezichtsbeschermingsscherm volgens EN166 EN170 met CE-teken.

Getest bij vlambogen volgens GS-ET29 klasse2 (7kA/0,5sec).

ATPV 12cal/cm²

Lichttransmissie graad > 50% = Klasse 1

Excl. bijpassende helm: PRS5501E_EN50365-W (Wit)

Of PRS5501E_EN50365-R (Rood)  Prijs per stuk bruto ex BTW € 242,86

PRS5500ESK
Helm met geïntegreerd scherm.

Helm voor elektromonteur met geïntegreerd scherm tegen vlambogen.

Scherm kan ingeschoven worden in helm.

Vlamboogbestendig volgens GS-ET-29, DIN EN397:2000-05, DIN EN 166:2002-04.

Aanrakingsveilig tot 1000V AC.

Vlamboogbestendig volgens GS-ET-29 klasse 1(4kA, 0,5sec, 350mm).

Grootte van het vizier: 340 x 150mm

Gewicht: ca. 0,72kg

Kleur: wit  Prijs per stuk bruto ex. BTW € 122,50

PRS5500E
Gezichtsbeschermer tegen lichtbogen.

Met elastische bevestigingsband excl. helm.

Gezichtsbeschermingsscherm volgens EN166 met CE-teken.

Getest bij vlambogen volgens GS-ET29 klasse1.

Vlamboogbestendig volgens GS-ET-29 klasse 1(4kA, 05 sec, 350 mm).

Dikte vizier: 1,5mm

Gewicht: ca. 0,32kg

Excl. bijpassende helm: PRS5501E_EN50365-W (Wit) 

Of PRS5501E_EN50365-R (Rood)  Prijs per stuk bruto ex. BTW € 79,90
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PRS5500E_AS12G-K
Gezichtsbeschermkap KASK Zenith met Clipverbinding Vlamboog Klasse 2 ATPV 12 cal/cm² excl. helm.

Gezichtsbeschermingsscherm volgens EN166 EN170 met CE-teken.

Getest bij vlambogen volgens GS-ET29 klasse2 (7KA/0,5sec).

ATPV 12cal/cm²

Lichttransmissie graad > 50% = Klasse 1

Excl. bijpassende helm KASK Zenith: PRS5501EK-W (Wit)

PRS5501EK-R (Rood) PRS5501EK-O (Oranje)    Prijs per stuk bruto ex. BTW € 286,84

PRS5501EK-O
Helm KASK-ZENITH Oranje voor mechanische bescherming voor de elektromonteur 1000V.

Type beproefd volgens EN397:2012+a1:2012+EN50365-2002 1000V AC.

Geschikt voor werken aan of in de nabijheid van onder spanning staande delen.

Universeel instelbaar van 53 tot 63 cm.

Materiaal: Polypropyleen

Kleur: oranje

Te combineren met: PRS5500E_AS12G-K  Prijs per stuk bruto ex. BTW € 107,73

PRS5501EK-R
Helm KASK-ZENITH Rood voor mechanische bescherming voor de elektromonteur 1000V.

Type beproefd volgens EN397:2012+a1:2012+EN50365-2002 1000V AC.

Geschikt voor werken aan of in de nabijheid van onder spanning staande delen.

Universeel instelbaar van 53 tot 63 cm.

Materiaal: Polypropyleen

Kleur: rood

Te combineren met: PRS5500E_AS12G-K  Prijs per stuk bruto ex. BTW € 107,73

PRS5501EK-W
Helm KASK-ZENITH Wit voor mechanische bescherming voor de elektromonteur 1000V.

Type beproefd volgens EN397:2012+a1:2012+EN50365-2002 1000V AC.

Geschikt voor werken aan of in de nabijheid van onder spanning staande delen.

Universeel instelbaar van 53 tot 63 cm.

Materiaal: Polypropyleen

Kleur: wit

Te combineren met: PRS5500E_AS12G-K  Prijs per stuk bruto ex. BTW € 107,73

PRS5500E_AS12G-PS
Gezichtsbeschermkap Petzl-Vertex met Clipverbinding Vlamboog Klasse 2 ATPV 12 cal/cm² excl.helm.

Gezichtsbeschermingsscherm volgens EN166 EN170 met CE-teken.

Getest bij vlambogen volgens GS-ET29 klasse2 (7KA/0,5sec).

ATPV 12cal/cm²

Lichttransmissie graad > 50% = Klasse 1

Excl. bijpassende helm Petzl-Vertex:PRS5501EP (Rood)

of PRS5501EPW (Wit)  Prijs per stuk bruto ex. BTW € 286,84
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PRS5501EP
Helm Petzl-Vertex-ST-2 Rood voor mechanische bescherming voor de elektromonteur 1000V.

Type beproefd volgens EN397 + EN50365 1000V AC.

ANSI/ISEA Z85.1-2009 typ1 Class E

Geschikt voor werken aan of in de nabijheid van onder spanning staande delen.

Universeel instelbaar van 53 tot 63 cm.

Materiaal: ABS

Kleur: rood

Te combineren met: PRS5500E_AS1200P (S) of (B)  Prijs per stuk bruto ex. BTW € 113,83

PRS5500E_ARC-E25 + PRS5501E_EH
Gelaatsbescherming 25cal/cm² incl. helm Rood.

Gezichtsbeschermingsscherm volgens EN166-170 met CE-teken.

Getest bij vlambogen volgens GS-ET29 klasse 2.

ASTM F2178 ATPV = 25cal/m²

Lichttransmissiegraad Klasse 2

Geschikt voor werken onder spannning tot 1.000V.

ENHA Helm Rockman

Type beproeving volgens EN397 en EN50365

Toegelaten voor werken onder spanning tot 1.000V.

Grootte: instelbaar 53-62cm

Kleur: rood  Prijs per stuk bruto ex. BTW € 406,80

PRS5501EPW
Helm Petzl-Vertex-ST-2 voor mechanische bescherming voor de elektromonteur 1000V.

Type beproefd volgens EN397 + EN50365 1000V AC.

ANSI/ISEA Z85.1-2009 typ1 Class E

Geschikt voor werken aan of in de nabijheid van onder spanning staande delen.

Universeel instelbaar van 53 tot 63 cm.

Materiaal: ABS

Kleur: wit

Te combineren met: PRS5500E_AS1200P (S) of (B)  Prijs per stuk bruto ex. BTW € 113,83

PRS550574EXX (XX staat voor de maat 08 09 10 11)
Isolerende handschoenen voor de elektromonteur.

Vlambooggetest volgens Annex J EN60903 IEC 60903:2014 

GS-ET 42-1 :2019-02 APC 2 (7kA 0,5s/300mm) Pictogram op de handschoen afgedrukt

Categorie R, C

Lengte: ca. 410mm

Kleur: buiten rood, binnen wit

Materiaal: Latex

Dikte: ca. 1mm !!!!!!

Boxtest klasse 2 = 7kA 0,5s/300mm  Prijs per paar bruto ex. BTW € 32,80

Het grote voordeel van deze handschoen is dat dit een dunne Boxklasse 2 Bi-color handschoen is. 

De buitenkant is rood en de binnenkant is wit.

Wanneer de witte kleur door de rode kant heen komt is deze handschoen afgekeurd. 

Handige tool voor u om de kwaliteit te waarborgen.

PRS5505EC/01XX (XX staat voor de maat 07 08 09 10 11)
Rubberen isolerende composit handschoenen voor de elektromonteur.  

Vlambooggetest volgens Annex J EN60903 IEC 60903:2014 

GS-ET 42-1 :2019-02 APC 2 (4kA 0,5s/150mm). Pictogram op de handschoen afgedrukt.

Hoog draagcomfort, robuust en soepel.

Boxtest klasse 3= (4kA / 0,5 sec / 150 mm)

En volgens NFPA70E ATPV rating 21,6 cal/cm²

Dikte: ca. 1mm !!!!!!

Categorie R,C  Prijs per paar bruto ex. BTW € 62,80 

Handschoenen
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PRS5510TMXX (XX staat voor de maat 09 10 11)
Handschoenen voor schakelwerkzaamheden.

Vlamboogbestendige handschoenen.

Boxtest: Klasse 2

ATPV: 32,8 cal/cm²

Niet geschikt voor werken onder spanning.  Prijs per paar bruto ex. BTW € 117,90



PRS5571E
Mespatroontrekker met beschermkap boxklasse 1.

Mespatroontrekker met beschermingskap uit PREOPANT.

Type beproeving volgens PSE richtlijn 89/686 EWG (CE0340) met CE-teken.

Vlamboogtesten uitgevoerd volgens DIN EN 61482-1-2 2014 klasse 1.

PREOPANT is een speciale kunststof met inwendig weefsel, 

dat ook bij aanraking met vlammen niet brand of smelt.  

PREOPANT is ook bij -20˚C flexibel, soepel en kan opgerold worden.    Prijs per stuk bruto ex. BTW € 61,50

PRS5506EV/01XX (XX staat voor de maat 07 08 09 10 11 12)
Rubberen isolerende composit handschoenen voor de elektromonteur.  

Vlambooggetest volgens Annex J EN60903 IEC 60903:2014 

GS-ET 42-1 :2019-02 APC 2 (7kA 0,5s/150mm). Pictogram op de handschoen afgedrukt.

Bestand tegen mechanische gevaren zoals bedoeld volgens IEC 60903.

Klasse 0 (1000V AC/1500V DC)

Hoog draagcomfort, robuust en soepel. Binnenzijde met velours afgewerkt.

Getest bij vlambogen volgens beproevingsprotokol IEC60903. 

Bijlage J (gebaseerd op IEC61482-1-2) Klasse 4 (vlamboog)

Boxtest klasse 4= (7kA / 0,5 sec / 150 mm)

En volgens NFPA70E ATPV rating 55 cal/cm²

Dikte: ca. 1,3mm !!!!!!

Categorie R,C  Prijs per paar bruto ex. BTW € 79,00 

PRS5571EVL
Mespatroontrekker met beschermkap boxklasse 1 verlengd.

Mespatroontrekker met beschermingskap uit PREOPANT.

Type beproeving volgens PSE richtlijn 89/686 EWG (CE0340) met CE-teken.

Vlamboogtesten uitgevoerd volgens DIN EN 61482-1-2 2014 klasse 1.

PREOPANT is een speciale kunststof met inwendig weefsel,  

dat ook bij aanraking met vlammen niet brand of smelt.  

PREOPANT is ook bij -20˚C flexibel en soepel en kan opgerold worden.

Verlengde uitvoering. Prijs per stuk bruto ex. BTW € 81,40

PRS5572E
Mespatroontrekker met beschermkap Boxklasse 2.

Mespatroontrekker met beschermingskap uit PREOPANT.

Type beproeving volgens PSE richtlijn 89/686 EWG 

(vanaf april 2018 EU verordering 2016/425) (CE0340) met CE-teken.

PREOPANT is een speciale kunststof met inwendig weefsel, 

dat ook bij aanraking met vlammen niet brand of smelt. 

PREOPANT is ook bij -20˚C flexibel en soepel en kan opgerold worden.

Getest op vlambogen volgens EN61482-1-2:2014 Klasse 2   Prijs per stuk bruto ex. BTW € 134,90

PRS5572EVL
Mespatroontrekker verlengd boxklasse 2.

Mespatroontrekker met beschermingskap uit PREOPANT.

Type beproeving volgens PSE richtlijn 89/686 EWG 

(vanaf april 2018 EU verordering 2016/425) (CE0340) met CE-teken.

PREOPANT is een speciale kunststof met inwendig weefsel, 

dat ook bij aanraking met vlammen niet brand of smelt. 

PREOPANT is ook bij -20˚C flexibel en soepel en kan opgerold worden.

Getest op vlambogen volgens EN61482-1-2:2014 Klasse 2.

Verlengde uitvoering. Prijs per stuk bruto ex. BTW € 155,00
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INFR8528XX  (XX staat voor de maat M  L  XL  XXL)
Dubbellaags gestikte handschoenen voor schakelwerkzaamheden.

Vlambestendig (FR) en vlamboogbestendig (AR).

Vlamvertragend gedurende de hele levensduur, water wasbaar.

Uitstekend ademend vermogen; absorbeert zweet en vocht. 

Katoen comfort; koel in de zomer en warm in de winter.

Kleur: marineblauw

HRC 3 ATPV: 28,2 cal/cm²

Normen: IEC 61482-2  NFPA 70E CE keurmerk

Niet geschikt voor werken onder spanning.  Prijs per paar bruto excl. BTW € 69,99



PRS5518E
MAT 1.000 X 1.000 X 3MM Kleur grijs.

Voor geïsoleerde opstelling van de monteur bij werken aan of 

in de nabijheid van onder spanning staande delen volgens VDE0680.

Materiaalsterkte: 3,0mm (met dikke anti-slip ribbels)

Kleur: grijs

Gewicht/m² ca. : 3,5kg  Prijs per stuk bruto ex. BTW € 121,30

PRS5518E2.5x1
MAT 2.500 X 1.000 X 3MM Kleur grijs.

Voor geïsoleerde opstelling van de monteur bij werken aan of

in de nabijheid van onder spanning staande delen volgens VDE0680.

Materiaalsterkte: 3,0mm (met dikke anti-slip ribbels)

Kleur: grijs

Gewicht/m² ca. : 3,5kg  Prijs per stuk bruto ex. BTW € 300,89

PRS518ERO
MAT 10.000 X 1.000 X 3MM Kleur grijs

Voor geïsoleerde opstelling van de monteur bij werken aan of

in de nabijheid van onder spanning staande delen volgens VDE0680.

Materiaalsterkte: 3,0mm (met dikke anti-slip ribbels)

Kleur: grijs

Gewicht/m² ca. : 3,5kg  Prijs per stuk bruto ex. BTW € 1254,11

INF2040ISM
MAT 1.000 X 1.000 X 3MM Kleur licht grijs.

Voor geïsoleerde opstelling van de monteur bij werken aan of 

in de nabijheid van onder spanning staande delen volgens IEC61111.

Materiaalsterkte: 1,5mm (met dunne anti-slip ribbels)

Langere lengten op bestelling.

Kleur: lichtgrijs

Gewicht/m² ca.: 2,4 kg  Prijs per stuk bruto ex. BTW € 49,95

PRS5518EN1010
MAT 1000 X 1000 X 3MM.

Voor geïsoleerde opstelling van de monteur bij werken aan of 

in de nabijheid van onder spanning staande delen volgens VDE0680.

Materiaalsterkte: 3,0mm

Kleur: oranje

Gewicht/m² ca.: 4,3kg

Afmeting: 1.000 x 1.000mm

NEOCAN 3,0 is bestand tegen zuren en olie volgens de voorschriften van de norm. 

Daarnaast heeft het materiaal de eigenschap categorie “C” = bestand tegen extreme kou. 

Materiaal is in tegenstelling tot gewone standisolatie (artikel 5518E) zeer flexibel.  

Prijs per stuk bruto ex. BTW € 209,60

Standisolatie
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4580 M of L 

(achter het nummer vult u M L XL XXL XXXL in om het artikelnummer compleet te maken)

Schakeljas met ATPV embleem.

Vlamboogbestendig.

Kleur: blauw

Voorzijde dubbellaags, achterzijde enkellaags.

EG type beproeving IEC 61482-1-2 IEC61482-1-1

Boxklasse 2

Met ATPV 37/14 cal/cm² HRC4/HRC3 Met ATPV embleem voorzijde.

Maat M en L  Prijs per stuk bruto ex. BTW € 137,00

Maat XL  € Prijs per stuk bruto ex. BTW € 147,50

Maat XXL  Prijs per stuk bruto ex. BTW € 157,20

Maat XXXL  Prijs per stuk bruto ex. BTW € 164,00

4568 
(achter het nummer vult u M L XL XXL XXXL in om het artikelnummer compleet te maken)

Schakeljas vlamboogbestendig van Westex Indura UltraSoft.

Vlamboog beproeving volgens:

IEC61482-1-1:2009 HRC2 12,4cal/cm²

EN61482-1-2: 2007 Klasse 1 (boxklasse)

Aanvullend beproefd bij 5,5kA/0,5sec/300mm

EN-ISO11612

Kleur: marineblauw

Maat S, M, L, XL en XXL  Prijs per stuk bruto ex. BTW € 375,00

Maat XXXL  Prijs per stuk bruto ex. BTW € 395,00

5511E32
Isolerende overschoenen 1000V L320 MM(43-45).

Overschoenen voor standisolatie.

Type beproeving volgens DIN EN50321 met CE-teken 0340.

Klasse 0 = 1000V AC / 1500V DC

De ideale standisolatie voor de elektromonteur die mobiel moet blijven tijdens zijn werkzaamheden aan of in de 

nabijheid van onder spanning staande delen.

Binnenlengte 320mm (komt ongeveer overeen met maat 43-45).  

Prijs per paar bruto ex. BTW € 215,40

5511E30
Isolerende overschoenen 1000V L300 MM(40-42).

Overschoenen voor standisolatie.

Type beproeving volgens DIN EN50321 met CE-teken 0340.

Klasse 0 = 1000V AC / 1500V DC

De ideale standisolatie voor de elektromonteur die mobiel moet blijven tijdens zijn werkzaamheden aan of in de 

nabijheid van onder spanning staande delen.

Binnenlengte 300mm (komt ongeveer overeen met maat 40-42). 

Prijs per paar bruto ex. BTW € 215,40

5511E34
Isolerende overschoenen 1000V L340 MM(46-48).

Overschoenen voor standisolatie.

Type beproeving volgens DIN EN50321 met CE-teken 0340

Klasse 0 = 1000V AC / 1500V DC

De ideale standisolatie voor de elektromonteur die mobiel moet blijven tijdens zijn werkzaamheden aan of in de 

nabijheid van onder spanning staande delen.

Binnenlengte 340mm (komt ongeveer overeen met maat 46-48).

Prijs per paar bruto ex. BTW € 229,00

Kleding
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4565
Vlamboogbestendige jack.

Vlamboogklasse: 1

Jack vlamboogbestendig van Westex Indura UltraSoft.

Vlamboog beproeving volgens:

IEC61482-1-1:2009 HRC2 12,4cal/cm²

EN61482-1-2: 2007 Klasse 1 (boxklasse)

Aanvullend beproefd bij 5,5kA/0,5sec/300mm

EN-ISO11612

Materiaal: 88% katoen en 12% hoog-vasthoudendheid nylon om een zacht gevoel te bieden voor 

meer comfort, verbeterde levensduur en beschermende prestaties.

Maten: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL (overige maten op aanvraag)

Kleur: blauw

Maat S, M en L  Prijs per stuk bruto ex. BTW € 185,43

Maat XL, XXL en XXXL  Prijs per stuk bruto ex. BTW € 194,10

4540
Vlamboogbestendige broek.

Vlamboogklasse: 1

Broek vlamboogbestendig van Westex Indura UltraSoft.

Vlamboog beproeving volgens:

IEC61482-1-1:2009 HRC2 12,4cal/cm²

EN61482-1-2: 2007 Klasse 1 (boxklasse)

Aanvullend beproefd bij 5,5kA/0,5sec/300mm

EN-ISO11612

Materiaal: 88% katoen en 12% hoog-vasthoudendheid nylon om een zacht gevoel te bieden voor 

meer comfort, verbeterde levensduur en beschermende prestaties.

Kleur: marineblauw

Maat 1 (30) Maat 2 (32) Maat 3 (34) Maat 4 (36) Maat 5 (38)  Prijs per stuk bruto ex. BTW € 171,41

Maat 6 (40) Maat 7 (42)  Prijs per stuk bruto ex. BTW € 178,79

4564                                                                                             
Vlamboogbestendig Fleece jack.

Vlamboogklasse: 1 -2

Beproeving: EC61482-1-1:2009 HRC2 17,9cal/cm²

EN61482-1-2: 2007 Klasse 1 (boxklasse)

Aanvullend beproefd bij 5,5kA/0,5sec/300mm

EN-ISO11612

Materiaal:  88% katoen en 12% hoog-vasthoudendheid nylon om een zacht gevoel te bieden voor 

meer comfort, verbeterde levensduur en beschermende prestaties.

Maten:  XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL (overige maten op aanvraag)

Kleur: marineblauw

Maat M, L, XL en XXL  Prijs per stuk bruto ex. BTW € 334,36

Maat XXXL  (66)  Prijs per stuk bruto ex. BTW € 351,93

4560
Vlamboogbestendige overall.

Vlamboogklasse 1

Overall vlamboogbestendig van Westex Indura UltraSoft.

Vlamboog beproeving volgens:

IEC61482-1-1:2009 HRC2 12,4cal/cm²

EN61482-1-2: 2007 Klasse 1 (boxklasse)

Aanvullend beproefd bij 5,5kA/0,5sec/300mm

EN-ISO11612

Kleur: marineblauw

Materiaal: 88% katoen en 12% hoog-vasthoudendheid nylon om een zacht gevoel te bieden voor 

meer comfort, verbeterde levensduur en beschermende prestaties.

Maten: S-M-L-XL-XXL-XXXL (overige maten op aanvraag)

Standaard arm lengte: 66 cm

Alle standaard maten 1 prijs  Prijs per stuk bruto ex. BTW € 280,85

1918
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58367
Vlamboogbestendig jas.

Vlamboogklasse: Klasse 2

Beproeving: DIN EN61482-1-2 

Voldoet aan de normen voor hoogzichtbare werkkleding bestand tegen hitte en vlammen, vlambogen, koude, 

vluchtige chemicaliën en regen.

Matriaal: Nomex

Maten: 44-46  48-50  52-54  56-58  60-62  64-66

Kleur: licht geel - grijs

Maat 44-46  48-50  52-54  Prijs per stuk bruto ex. BTW € € 229,00

Maat 56-58  Prijs per stuk bruto ex. BTW € € 329,00

Maat 60-62  Prijs per stuk bruto ex. BTW € € 345,00

Maat 64-66  Prijs per stuk bruto ex. BTW € € 399,00

5099/L
Opbergtas PBM’s (lang-rood).

Opbergzak van kunstleer.

Afmeting: ca. 1100mm x 300mm

Voor opbergen van persoonlijke beschermingsmiddelen (standmat).

Met koord voor afsluiten.  Prijs per stuk bruto ex. BTW € 42,50

4528                                                                                              
Vlamboogbestendig ondergoed.

Vlamboogbestendige broek.

Vlamboogklasse: EG Type beproeving EN61482-1-2 klasse 1

Beproeving: IEC61482-1-1 HRC2: 10cal cm²

Maten: S- 3XL

Kleur: grijs

Maat S,M, L en XL   Prijs per stuk bruto ex. BTW € 145,22

Maat XXL en XXXL  Prijs per stuk bruto ex. BTW € 159,78

4527                                                                                            
Vlamboogbestendig ondergoed.

Vlamboogbestendige hemd.

Vlamboogklasse: EG Type beproeving EN61482-1-2 klasse 1

Beproeving: IEC61482-1-1 HRC2: 10cal cm²

Maten: S- 3XL

Kleur: grijs

Maat S,M,L en XL  Prijs per stuk bruto ex. BTW € 145,22

Maat XXL en XXXL   Prijs per stuk bruto ex. BTW € 159,78
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Garantie 
Alle artikelen vallen onder de standaard fabrieksgarantie mits normaal gebruikt 

en de onderhoudsvoorschriften toegepast zijn.

Reclamaties en retourneren
Reclamaties, van welke aard ook, dienen schriftelijk aan ons kenbaar te worden 

gemaakt binnen 8 dagen na levering. Onder vermelding van het bestelnummer. 

Goederen kunnen alleen worden geretourneerd in nieuwstaat, ongebruikt en 

in de originele verpakking. Voor het retourneren van goederen worden kosten 

berekend.

Leveringscondities
Franco huis bij een orderbedrag > € 399,- exclusief btw.

Betalingscondities
Binnen 30 dagen na factuurdatum.

Disclaimer
Advies voor persoonlijke beschermingsmiddelen worden gegeven op basis 

van aangereikte informatie en volgens de laatste stand van kennis. 

Effectiviteit van de gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen hangt sterk 

af van een juist gebruik en toepassing. Met het juiste gebruik kunnen risico’s 

worden beperkt, nooit uitgesloten. U kunt aan onze adviezen geen rechten 

ontlenen.

Algemeen
Wijzigingen aan modellen, kleuren en uitvoeringen zijn voorbehouden. 

Afbeeldingen, foto’s en teksten uit deze documentatie mogen alleen worden 

overgenomen, verveelvoudigd of gekopieerd na uitdrukkelijke schriftelijke 

toestemming van Monija Wear als houder van het auteursrecht. 

Druk- en zetfouten voorbehouden. Onder voorbehoud van prijsstijgingen, welke 

altijd zichtbaar zijn op onze website.

Algemene voorwaarden zie website



Monique Jansen

Wijnkers 13

5401 LJ Uden

telefoon: 088 2550700

mobiel: 06 20761919

e-mail: monique@monijawear.nl

website: www.monijawear.nl


